Landstingsstyrelsen den 5 februari 2018
Ärende 9. Granskning av budgetprocessen.

Ändringsyrkande
Landstingets budgetprocess har granskats av revisorerna och förslaget till yttrande förhåller
sig inte till den kritik som framförs. Revisorerna framför med tydlighet att landstinget har en
budgetprocess som inte fungerar ändamålsenligt.
Därför yrkar vi Allianspartier att landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige
följande:
-

Att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att i den ekonomiska uppföljningen kräva
konkreta handlingsplaner med konsekvensanalyser av handlingsalternativ från
förvaltningar som beräknas gå med budgetunderskott. Dessa ska redovisas i och vid
behov godkännas av landstingsstyrelsen

-

Att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att inför budget och landstingsplan 2019-2021
utarbeta förslag som möjliggör balanserade budgetar med särskild hänsyn till de
verksamheter som enligt revisionen är uppenbart underbudgeterade.
Att skärpa budgetarbetet så att beredningsarbetet tydligare kopplas till av
fullmäktige fastställda mål.

-

Att i övrigt utveckla budgetprocessen i enlighet med revisionens frågor och
synpunkter.

Christer Jonsson (C)

Malin Sjölander (M)

Gudrun Brunegård (KD)

Pierre Edström (L)

Landstingsstyrelsen 5 februari 2018
Ärende 16. Cykel som förmån till landstingsanställda.

Tilläggsyrkande
För att verksamheten med förmånscyklar till landstingets medarbetare ska bli optimal och
jämlik anser Landstingsalliansen att man vid upphandlingen av leverantör/leverantörer så
långt det är möjligt ska ställa krav på lokal närvaro ute i länet. På så vis kan lokala
entreprenörer medverka samtidigt som det finns närhet till reparationer och service.
Därför yrkar Alliansen på följande tillägg till förslaget till beslut:
-

Vid upphandling av leverantör/leverantörer av förmånscyklar ska lokal närvaro ute i
länet beaktas så långt det är möjligt.

Christer Jonsson (C)

Malin Sjölander (M)

Gudrun Brunegård (KD)

Pierre Edström (L)
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Ärende 24. Medborgarförslag 14/2017 om särskilda äldremottagningar och geriatrisk
specialistkompetens på hälsocentraler

Ändringsyrkande
Flera landsting/regioner har stimulerat hälsocentralerna att anordna särskilda
äldrevårdsmottagningar vissa dagar i veckan med äldresjuksköterska, lugnare miljö i eget
väntrum och längre tid avsatt för läkarbesöket. Alliansen vill erbjuda en motsvarighet i
Kalmar län genom tilläggsuppdrag inom Hälsovalet, vilket har uttryckts i budgetförslag.
Medborgarförslaget sammanfaller väl med dessa tankar.
Därför yrkar vi på följande förslag till beslut:
-

Landstingsstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget och ger
landstingsdirektören i uppdrag att planera för inrättande av äldrevårdsmottagningar
och kompetenslyft i geriatrik på länets hälsocentraler.

Christer Jonsson (C)

Malin Sjölander (M)

Gudrun Brunegård (KD)

Pierre Edström (L)

Skrivelse till landstingsstyrelsen den 5 februari 2018

Plan för nyttjande av statsbidrag för Nära vård
I landstingets budget för 2018 har majoriteten valt att lägga riktade statsbidrag under en
post i resultatbudgeten för löne- och prisuppräkningar, istället för att tydligt redovisa hur
dessa ska användas i de olika sjukvårdsförvaltningarna. De tilldelade statsbidragen kan
därmed, helt utan politisk insyn och behandling, användas till att täcka vilka kostnader som
helst under året och är därmed att betrakta som redan förbrukade. I de verksamhetsplaner
som redovisats för LSAU finns heller ingen redovisning av hur dessa ska användas.
Detta sätt att budgetera strider mot intentionerna med de olika statsbidragen som på olika
sätt är ämnade att användas till åtgärder som ökar tillgängligheten till vård i länet och
stärker landstingets attraktivitet som arbetsgivare. Det är särskilt olyckligt i ett läge där
vårdköerna i länet har ökat och bemannings- och rekryteringsproblem har föranlett
sjukvårdspersonal och fackförbund att slå larm i medierna. Alliansen anser att risken är
överhängande att statsbidragen istället går åt till att täcka svarta hål i budgeten för att
majoriteten ska kunna visa upp ett positivt resultat på sista raden i landstingets nästa
årsredovisning.
I en rad andra landsting fattas särskilda politiska beslut om hur dessa medel ska användas
efter en grundläggande politiska diskussion. Så bör det också vara i Landstinget i Kalmar län.
Därför kräver vi att majoriteten följer intentionerna med statsbidragen och för
landstingsstyrelsen särskilt redovisar vilka åtgärder man har för avsikt att genomföra inom
de tre sjukvårdsförvaltningarna för att medborgarna ska få vård snabbare och enklare.
Vi föreslår därför landstingsstyrelsen besluta:

-

Att landstingsstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att snarast återkomma med
förslag till plan för hur de riktade statsbidragen ska användas under 2018.
Att användningen av statsbidrag ska återredovisas under året i landstingsstyrelsen.

Christer Jonsson (C)

Malin Sjölander (M)

Gudrun Brunegård (KD)

Pierre Edström (L)

